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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat 
přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné 
přírody lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom centrem oddechu a poznání, je také odborným pracovištěm a součástí 
Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo Brno 
rovněž provozuje záchytné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská zoo již 
dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, výstav i 

programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               
 

 

Jedenáctá Noc snů na Mniší hoře  

Páteční večer bude po zavírací době zoologické zahrady patřit chronicky 
nemocným a handicapovaným dětem. Již pojedenácté prožijí na Mniší hoře Noc 
snů a čeká je bohatý program plný zážitků a splněných přání. Pozvané děti mají 
tento večer vstup do zoo bezplatný i s rodiči a sourozenci a stávají se v tento 
večer jedinými návštěvníky zoo. 

Téměř 1000 dětí a jejich doprovod se v pátek 5. června v zoologické zahradě 
setkají nejen se zvířaty a chovateli, ale uvidí také ukázky psovodů Městské policie 
Brno a členy Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje s jejich 
technikou. Plnit sny bude také program na pódiu u Dětské zoo, kde od 18:00 do 
21:00 vystoupí dlouholetí partneři Zoo Brno a adoptivní rodiče brněnských zvířat: 
Divadlo Koráb, kapela Noví Kaskadéři, dětský soubor Komíňáček, Abanico a 
taneční skupina Mimi Fortunae. Celý večer doplní výtvarné dílny, malování na 
obličej a jízda na ponících. Děti si budou moci pohladit kozy, ovce, potěžkat si 
parohy nebo pštrosí vejce a svézt se na poníkovi. „Je to každý rok krásný zážitek 
nejen pro děti a rodiče, ale i pro zaměstnance zoo. Jsme rádi, když se u nás dětem 
líbí a jsme vždy mile překvapeni z jejich reakcí a zvídavých dotazů,“ říká vedoucí 
vzdělávacího úseku Zoo Brno Lenka Bochníčková. Noc snů (Dreamnight at the 
Zoo) pořádají zoologické zahrady celého světa vždy první pátek v červnu. Je 
určena pro chronicky nemocné a postižené děti. První Noc snů se uskutečnila v 
roce 1996 v Zoo Rotterdam, věnována byla dětem z tamní kliniky dětské 
onkologie. Zakladatelem a předsedou Dreamnight at the Zoo Foundation je Peter 
van der Wulp ze Zoo Rotterdam.   
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Dospělí baví děti aneb Dětský den v zoo 

V sobotu 6. června bude brněnská zoologická zahrada plná barev, zábavných 
postaviček a atrakcí. Po celý den budou oblíbená komentovaná krmení 
medvědů, tygrů, lachtanů, žiraf a dalších zvířat moderovat osobnosti společně 
s chovateli, na děti čeká například obří postel nebo pohádkový fotokoutek. 

V netradičních rolích uvidíte moderátora Honzu Musila, motocyklového závodníka 
Karla Abrahama, basketbalistku Ivanu Večeřovou, zpěvačku Madalenu Joao, 
hokejisty HC Kometa Brno, herce Městského divadla Brno Jakuba Zedníčka, Lukáše 
Vlčka, Janu Musilovou, moderátory Dobrého rána České televize nebo sólistku 
baletu Národního divadla Brno, držitelku ceny Thálie Ivonu Jeličovou. „Na 15:00 
jsme naplánovali první komentované krmení pand červených v jejich nové expozici, 
kterou představí ředitel Martin Hovorka společně s náměstkem primátora města 
Brna Martinem Anderem. Je to další z řady nových expozic, která je tzv.welfare pro 
zvířata a atraktivní pro návštěvníka,“ řekl Marek Zona z úseku komunikace 
s veřejností. Od 14:00 do 19:00 bude na pódiu u Dětské zoo probíhat program, 
kde na děti čeká improvizační divadlo, dětská zumba, ukázky práce Městské 
policie Brno a taneční a pěvecká vystoupení dětí z Centra tance a společnosti 
Auband ze základní školy pro děti s autismem. Nebude chybět malování na obličej 
ani jízda na ponících. Speciálním překvapením budou jistě pro děti atrakce jako je 
obří postel, obří sirky nebo hra „vystřel si svého rodiče“ a také speciální 
fotokoutek, kde se děti promění v pohádkovou postavu a pořídí si fotku na 
památku. Zahrada bude otevřena od 9:00 do 20:00/poslední vstup do zahrady 
bude možný v 19:00/a za standardní vstupné zažijí děti spoustu zábavy. 

K tiskové zprávě je připojen podrobný program. 

 

Monika Brindzáková 

tisková mluvčí  

Zoo Brno a stanice zájmových činností 

725 505 376 

brindzakova@zoobrno.cz 

www.zoobrno.cz 

 

http://www.zoobrno.cz/
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